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Chórem za Moniuszką!

POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY "KULTURALNY KONESER"

Niniejsza publikacja podsumowuje projekt Chórem za Moniuszką! ,  real izowany
przez organizację Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury "Kulturalny
Koneser" we współpracy z Łódzkim Domem Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Czastarach.  Projekt był  dedykowany mieszkańcom Czastar oraz
powiatu wieruszowskiego,  pragnących w wolnym czasie rozwijać talenty
muzyczne.  Benefic jentem projektu był  chór Con Grazia z Czastar oraz chór
współtowarzyszący Cantiamo Tutto.
 
Podczas dwunastu warsztatów chóralnych, uczestnicy mieli  możliwość pracy
nad kształtowaniem umiejętności  swobodnego poruszania się w świecie
dźwięków,  rozwoju prawidłowego oddychania i  dykcj i ,  a  także prawidłowej
emisj i  głosu.  W ramach zajęć było sporo ćwiczeń angażujących pracę   całego
ciała,  sprzyja jących rozluźnieniu mięśni i  uwolnieniu pozytywnych emocji
nastraja jących do śpiewania.  Spotkanie z twórczością ojca polskiej  opery było
wspaniałym muzycznym doświadczeniem. Chórzyści  nauczyli  s ię kompozycj i
Stanisława Moniuszki  takich jak "Prząśniczka",  aria z opery "Halka" - "Szumią
jodły na gór szczycie" ,  "Kum Kuma" oraz "Ojcze z niebios" .  
 
Występ chórzystów, któremu towarzyszył doskonały akompaniament fortepianu
Michała Olejnika,  przeplatał  się z prezentacją ciekawostek z życia Stanisława
Moniuszki .  Publiczność nagrodziła koncert długimi brawami.  Dodatkową atrakcją
wieczoru była wystawa prac malarskich autorstwa uczniów Szkoły Podstawowej
w Czastarach.  Podczas koncertu wystąpiło 40 chórzystów. Na koncert przybyło
około stu słuchaczy.
 
Celem naszego projektu było przybliżenie sylwetki  Stanisława Moniuszki
obchodzącego 200. rocznicę urodzin w 2019 roku, a także pobudzenie
mieszkańców powiatu wieruszowskiego do aktywności kulturalnej .
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Chórem za Moniuszką!

POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY "KULTURALNY KONESER"

Wieczór dnia 15.10.2019r.  zapisał  się w histori i  naszego chóru jako niezapomniane
spotkanie z twórczością Stanisława Moniuszki .  Na to,  aby zmierzyć się z tymi
trudnymi,  ale pięknymi utworami,  poświęcil iśmy wiele godzin chóralnych prób,
które odbywały się w czastarskim Gminnym Ośrodku Kultury  oraz w Kościele
Parafialnym.
Nasze intensywne przygotowania zaowocowały pięknym wykonaniem chóralnych
utworów Stanisława Moniuszki  na wieczorze kameralnym słowno-muzycznym
zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach. 
Koncert odbył się w magicznej  scenerii .  Przy stol ikach pięknie udekorowanych
rozrzuconymi płatkami róż i  w blasku zapalonych świec zaproszeni goście
popi ja jąc aromatyczną kawą i  herbatą w maleńkich f i l iżankach oraz degustując
pyszne ciasto wsłuchiwali  się w śpiew naszego chóru przeplatanego koncertem
utworów fortepianowych muzyka - pianisty Michała Olejnika.
Całość wieczoru poprowadził  Pan Sebastian Sikora,  dyrygent Chóru Con Grazia,
przeplatając występy artystów informacjami z życiorysu Stanisława Moniuszki .
 
 
 

Wykonaliśmy ki lka utworów Stanisława Moniuszki  przy akompaniamencie
pianisty.  Najbardziej  wszystkich zachwyciła i  rozbawiła humoreska "Kum i  Kuma".
Nasz występ został  dodatkowo ubogacony pracami malarskimi o Moniuszce
uczniów Szkoły Podstawowej w Czastarach.  Wystawa tych prac została
zaprezentowana na sztalugach w Sali  Koncertowej .  Publiczność przyjęła cały
koncert z owacjami i  niekończącymi się brawami.
Wieczór zapisał  się w pamięci  nie tylko chórzystów, ale także zaproszonych
gości ,  lokalnej  społeczności  i  naszym rodzinom.
Na zakończenie prowadzący podziękował wszystkim gościom i  chórzystom oraz
pianiście.  Głos zabrała również Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,  Pani
Aleksandra Ostrycharz-Polus,  która też podziękowała za piękny,  świąteczny
wieczór.  Po zakończeniu koncertu wszyscy chórzyści  spotkali  s ię przy wspólnej
rozmowie dzieląc się wrażeniam z koncertu.

Kocham muzykę,  która daje mi si łę  i  radość życia.  
Przy niej  zapominam o wszystkim co złe .  Kocham ludzi i  cieszę się ,  że mogę
przekazać im chwile radości  i  przyjemności z uśmiechem na ustach.  Lubię wspólnie
z nimi radośnie spędzać czas.  Magiczne chwile koncertu.  Cudowna atmosfera.
Cudowni ludzie.

Teresa Pieprzyk

Z DZIENNIKA CHÓRZYSTKI  

CHÓRU CON GRAZIA
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Biografia Stanisława Moniuszki

Urodził się 5 V 1819 we wsi Ubiel koło Mińska. Był uczniem m.in. A. Freyera w Warszawie, D.
Stefanowicza w Mińsku i C.F. Rungenhagena w Berlinie. W 1840 osiadł w Wilnie, gdzie działał jako
organista w kościele Św. Jana, był dyrygentem orkiestry teatralnej i nauczycielem gry fortepianowej.
Tamże 1842 rozpoczął pracę nad Śpiewnikiem domowym, zbiorem własnych pieśni solowych.
 
Halka i Straszny Dwór
 
W 1846 wystawił w Warszawie operetkę Loteria. Rok później ukończył 2-aktową wersję opery Halka
do libretta W. Wolskiego (wykonanie estradowe Wilno 1848, sceniczne 1854). Podróże Stanisława
Moniuszki do Petersburga (1849 i 1856) zaowocowały sukcesami kompozytorskimi (entuzjastyczna
recenzja A. Sierowa) i przyjaźnią z A. Dargomyżskim, któremu dedykował wykonaną tam uwerturę
fantastyczną Bajka (1848). W 1857 ukończył 4-aktową wersję Halki. Jej wystawienie 1 I 1858 w
Warszawie (z P. Rivoli w roli głównej) odnosło wielki sukces. 
 
W 1858 Moniuszko odbył podróż po krajach zachodniej Europy: odwiedził w Weimarze F. Liszta,
który wydawał jego polonezy, poznał B. Smetanę; w Paryżu, gdzie bez powodzenia zabiegał o
wystawienie Halki, zetknął się G. Rossinim i D.F. Auberem oraz zaprzyjaźnił z Ch. Gounodem; dzięki
poparciu pianisty J. Wieniawskiego wydał tam 34 pieśni Écho de Pologne. 
 
Po powrocie w tymże roku do Warszawy został mianowany dyrygentem naczelnym Teatru Wielkiego,
na którego użytek napisał opery: Flis (wystawiona 1858 tamże), Hrabina (1860), Verbum nobile (1861).
Demonstracja patriotyczna po premierze jego opery Straszny dwór do libretta J. Chęcińskiego
(Warszawa 1865) dała cenzurze pretekst do zawieszenia dalszych przedstawień. Kompozytor
następnie prowadził wielokrotnie w Warszawie, Lwowie i Krakowie wykonania kantaty Widma wg cz.
II Dziadów A. Mickiewicza, a 1869 wystawił w Warszawie operę Paria. 
 
Jego dzieła zaczęły zyskiwać rozgłos za granicą, m.in. Halkę wystawiono 1868 w Pradze (pod dyrekcją
Smetany), 1869 w Moskwie, 1870 w Petersburgu (w obecności kompozytora). Od 1864 Moniuszko
wykładał w Instytucie Muzycznym Apolinarego Kątskiego w Warszawie, gdzie jego uczniami byli
m.in. Z. Noskowski i H. Jarecki (poprzednio uczył się u niego C. Cui). Zmarł 4 VI 1872 w Warszawie.
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Stanisław Moniuszko - twórca polskiej opery narodowej

 
Moniuszko jest uważany za twórcę polskiej opery narodowej i najwybitniejszego po F. Chopinie
przedstawiciela stylu narodowego w muzyce polskiej, zwłaszcza w liryce wokalnej. W jego operach
uwidaczniają się wprawdzie pewne wpływy włoskiej muzyki operowej (G. Donizettiego, Aubera, V.
Belliniego i Rossiniego), ale narodowy charakter nadają im wyraziste elementy folkloru polskiego oraz
wątki tematyczne librett (problematyka historyczna i społeczna, utrwalanie wzorców patriotycznych i
piękna narodowego obyczaju). 
 
Do rodzimego folkloru (częściowo też folkloru białoruskiego i litewskiego) nawiązywał Moniuszko w
swych operach m.in. poprzez cytaty melodii ludowej (piosenka myśliwska Pojedziemy na łów w
Hrabinie, piosenka myśliwska Siedzi sobie zając pod miedzą w Strasznym dworze) oraz stylizacje
polskich tańców ludowych (mazury w: Halce, Strasznym dworze, Hrabinie, polonezy w: Halce,
Strasznym dworze, Verbum nobile, polonez Pan Chorąży w Hrabinie, tańce góralskie w Halce,
krakowiak w Jawnucie). W pieśniach czerpał z tradycji rodzimej liryki wokalnej (pieśni K.
Kurpińskiego, F. Lessla, M. Szymanowskiej), w pewnej mierze także z tradycji romantyzmu
europejskiego, zwłaszcza twórczości pieśniowej F. Schuberta. Wykorzystywał często utwory polskich
poetów XIX w.: K. Brodzińskiego, T. Lenartowicza, Mickiewicza, W. Pola, W. Syrokomli, S. Witwickiego
i in. 
 
Wpływ muzyki ludowej w pieśniach Stanisława Moniuszki uwidacznia się nie tylko w ich melodyce,
lecz także w formie muzycznej (liczne pieśni zwrotkowe) i w tekstach, opartych często na typowej dla
pieśni ludowych prozodii. Z ponad 300 pieśni solowych większość została opublikowana w
Śpiewnikach domowych (zeszyty 1–6 1844–59, zeszyty 7–12 wydane pośmiertnie 1876–1910). Do
najpopularniejszych należą m.in.: Prząśniczka (znana też w transkrypcji fortepianowej H. Melcera),
Pieśń wieczorna, Znasz-li ten kraj, Dziad i baba, O matko moja, Stary kapral, także ballady: Trzech
Budrysów (przed 1840, w wersji z orkiestrą 1857), Czaty (przed 1846, w wersji z orkiestrą 1860), Pani
Twardowska (1869). Liryka wokalna oddziaływała na inne kompozycje Moniuszki, a zwłaszcza na
opery, w których arie przybierały niejednokrotnie charakter pieśni (Szumią jodły na gór szczycie,
Gdyby rannym słonkiem w Halce). Arię koloraturową wprowadzał kompozytor tylko tam, gdzie
wymagała tego akcja dramatyczna (tzw. aria włoska w Hrabinie). Wpływ liryki wokalnej zaznaczył się
również w kantatach Moniuszki, zwłaszcza w Sonetach krymskich na głosy solowe, chór mieszany i
orkiestrę (1867), stanowiących cykl pieśni.
 
 
Pozostała twórczość
 
Oprócz pieśni i oper Moniuszko pozostawił operetki i wodewile (Nocleg w Apeninach, Wilno 1839,
Karmaniol, tamże 1842?, Nowy Don Kichot, Lwów 1849, Jawnuta, Wilno 1852), balety (Monte Christo,
Warszawa 1866, Na kwaterunku, tamże 1868), kantaty (Milda 1848, Nijoła 1852), utwory orkiestrowe
(głównie tańce), kameralne (2 kwartety smyczkowe: d-moll 1839, F-dur przed 1840) i fortepianowe
(polonezy, mazury, polki, galopy, walce, nokturny, miniatury; także opracowania i transkrypcje
własnych i cudzych utworów na fortepian na 2 i 4 ręce lub na organy); jest też autorem muzyki
religijnej (msze, także żałobne, hymny, psalmy, pieśni na chór a cappella albo z towarzyszeniem
organów, orkiestry lub fortepianu, 4 Litanie ostrobramskie na głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę
lub fortepian 1843–55) oraz prac teoretycznych (Pamiętnik do nauki harmonii 1871).
 
Od 1965 ukazują się zamierzone na 34 tomy Dzieła Moniuszki pod redakcją W. Rudzińskiego, który
wydał też Listy zebrane (1969) kompozytora. Od 1992 odbywa się w Warszawie, zainicjowany przez M.
Fołtyn (która zasłużyła się też wystawieniem głównych oper Moniuszki w wielu krajach świata),
Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Wokalistów im. S. Moniuszki.
 
Źródło biografii i informacji o twórczości Stanisława Moniuszki: Encyklopedia PWN
 



Cytaty Stanisława Moniuszki

„Ja nic nowego nie tworzę; wędruję po polskich ziemiach, jestem natchniony duchem polskich pieśni ludowych i z nich
mimo woli przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł.”
 
Źródło: Witold Rudziński, Moniuszko i jego muzyka
 
„Pierwszą szkołą pojmowania muzyki były dla mnie Śpiewy historyczne Niemcewicza, wykonywane dziwnie miłym
głosem przez moją Matkę”.
 
Źródło: Encyklopedia PWN



Utwory Stanisława Moniuszki

Szumią jodły na gór szczycie,
Szumią sobie w dal!
I młodemu smutne życie,
Gdy ma w sercu żal...
 
Z innych ludzi do nikogo,
Jeno do ciebie, niebogo!
Oj, Halino, oj, jedyna
Dziewczyno moja! Dziewczyno moja!
 
Już w dziecinne lata nasze
Ja do czarnych skał
Po gniazdeczko biegłem nad przepaście,
Bym ci ptaszę dał.
 
Zawszem tobie najwonniejszych
Kwiatów przyniósł z gór,
A z odpustu najpiękniejszych dawał
Koralików sznur.
 
Nie mam żalu do nikogo,
Jeno do ciebie, niebogo!
Oj, Halino, oj, jedyna,
To wina twoja.
 
Lata, jakby wichry, biegną,
Jak potoki mkną!
Przybył panicz i dla niego
Pogardziłaś mną...
 
Nie mam żalu do nikogo,
Jeno do ciebie, niebogo!
Oj, Halino, oj, jedyna
Dziewczyno moja, dziewczyno moja!
 
 

Szumią jodły na gór szczycieniczka

Ojcze z niebios Boże Panie
Tu na ziemie ześlij nam
Twoje święte zmiłowanie
Tu na ziemi ześlij nam.
 
Boże wielki my w pokorze
Do twych stóp garniemy się,
Wola Twoja wszystko może,
Ześlij nam więc łaski swe.
 

Ojcze z niebios



Utwory Stanisława Moniuszki

1. U prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki,
przędą sobie, przędą jedwabne niteczki.
 
Ref.:
Kręć się, kręć wrzeciono,
wić się tobie wić!
Ta pamięta lepiej,
czyja dłuższa nić!
 
2. Poszedł do Królewca młodzieniec z  wiciną,
łzami się zalewał, żegnając z dziewczyną.
 
Ref.:
Kręć się...
 
3. Gładko idzie przędza wesołej dziewczynie,
pamiętała trzy dni o wiernym chłopczynie.
 
Ref.:
Kręć się...
 
4. Inny się młodzieniec podsuwa z ubocza
i innemu rada dziewczyna ochocza.
 
Ref.
Kręć się, kręć wrzeciono,
prysła wątła nić,
wstydem dziewczę płonie,
wstydź się, dziewczę, wstydź!
 
 

Prząśniczka

Kuma sobie siedziała,
Motek nici zwijała,
Kum dziwował się kumie, (x3)
Że tak pięknie wić umie!
 
Kufel piwa zgotował,
Kumę piwem częstował
I dziwował się kumie, (x3)
Że tak dobrze pić umie!
 
A po szumnej biesiedzie,
Kiedy do dom ją wiedzie,
Kum dziwował się kumie, (x3)
Że nic chodzić nie umie!
 
 

Kum i Kuma
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finance gowth

CHÓR CON GRAZIA

Chór powstał w 2015 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach. Początkowo chór
żeński, liczący 9 pań, a obecnie chór  mieszany w składzie 35 osób. W repertuarze Con Grazia
znajdują się utwory ludowe, rozrywkowe i patriotyczne.Chór „Con Grazia” powstał w 2015 roku
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach. Początkowo był chórem żeńskim, liczącym tylko 9
Pań. W obecnym składzie mieszanym – 35 osób działa od października 2017 roku. Zespół realizuje
bardzo różnorodny repertuar –  utwory ludowe, rozrywkowe, patriotyczne i sakralne. Pomimo
niedużego stażu może pochwalić się dużym dorobkiem artystycznym:

Brązowy Dyplom w kategorii Chóry Mieszane, Brązowy Dyplom w kategorii Chóry Senioralne
podczas Muzyki Chóralnej „Cantates Lublinensis” w Lublinie (listopad 2018);
III miejsce w kategorii Chóry Stowarzyszeń i Towarzystw Śpiewaczych podczas
Ogólnopolskiego Łódzkiego Festiwalu Chóralnego CANTIO LODZIENSIS (listopad 2018);
Srebrne Pasmo podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów „Silesia Cantat” w Głogowie
(październik 2018);
I miejsce w IV Przeglądzie Twórczości Artystycznej – Senioralia w Wieruszowie (listopad
2018)III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym „W Hołdzie Niepodległej” w Sieradzu
(październik 2018);
Brązowe Pasmo podczas X Ogólnopolskiego Turnieju Chórów w Chełmnie (październik 2018);
Złote Pasmo i I miejsce w kategorii chórów mieszanych w Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym
w Wejherowie (maj 2018);
Srebrne Pasmo oraz II miejsce w kategorii chórów senioralnych w Ogólnopolskim Festiwalu
Chórlanym w Tykocinie (maj 2018);II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
„Przystanek 60+” w Łodzi (luty 2018);
I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w kategorii chóry
i zespoły wokalne w Łodzi (grudzień 2017);
Wyróżnienie specjalne w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łodzi (styczeń 2017);I
miejsce podczas Senioraliów Regionu Wieruszowskiego (listopad 2016)Brązowe Pasmo w I
Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym 50+ w Wejherowie (maj 2016).
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CHÓR CANTIAMO TUTTO

Sebastian Sikora we wrześniu 2016 roku zamieścił ogłoszenie na jednym z portali
społecznościowych pt. Szukam rozśpiewanych mieszkańców Wrocławia, chętnych do
stworzenia chóru od podstaw. 5 listopada tego samego roku odbyła się pierwsza próba, na którą
przyszły cztery osoby. Tak rozpoczęła się historia chóru Cantiamo Tutto. Obecnie chór stanowi
zespół ponad trzydziestu osób, które łączy miasto Wrocław, a także miłość do muzyki i śpiewu
mimo różnic choćby takich jak wiek, wykształcenie i zawód czy poglądy. Repertuar chóru jest
elastyczny, stąd określenie formacji mianem Cantiamo Tutto, oznaczającym w języku włoskim
„śpiewający wszystko”. Nazwa ta w pełni oddaje ideę przedsięwzięcia, ponieważ chór odświeża
aranżacje szerokiego spektrum znanych utworów ze świata muzyki popularnej, folkowej,
patriotycznej, a także klasycznej muzyki sakralnej.
 
Cantiamo Tutto to pasja, zaangażowanie, konsekwentna praca, a jednocześnie sieć pięknych
relacji międzyludzkich i wiele radości ze wspólnego śpiewania i efektownego współbrzmienia.
Chórzyści wraz z dyrygentem rozwijają skrzydła stawiając przed sobą ambitne zadania. Pomimo
niedługiego stażu, zostali docenieni przez Radio Wrocław, gdzie w Plebiscycie Dolnośląskich
Chórów „Top 5” zajęli 3 miejsce, a w ramach Plebiscytu „Zaśpiewali dla Niepodległej”, którego
organizatorem było również Radio Wrocław – 2 miejsce. Osiągnięcia Chóru:

Srebrny Dyplom w kategorii Chóry Mieszane, Srebrny Dyplom w kategorii Open, 
Brązowy Dyplom w kategorii Zespoły Wokalne do 18 osób podczas III Ogólnopolskiego
Festiwalu Muzyki Chóralnej „Cantates Lublinensis” w Lublinie (listopad 2018);
II miejsce w kategorii Chóry Stowarzyszeń i Towarzystw Śpiewaczych podczas
Ogólnopolskiego Łódzkiego Festiwalu Chóralnego CANTIO LODZIENSIS (listopad 2018);
Złote pasmo podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego „Silesia Cantat” w Głogowie
(październik 2018);
I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu chóralnym „W Hołdzie Niepodległej” w Sieradzu
(październik 2018);
Brązowe pasmo podczas X Ogólnopolskiego Turnieju Chórów w Chełmnie (październik
2018);
Srebrne pasmo i II miejsce w kategorii Chóry Mieszane, podczas Ogólnopolskiego Festiwalu
Muzyki Sakralnej w Tykocinie (maj 2018).
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Nasza organizacja pozarządowa, Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury
„Kulturalny Koneser”, powstała by upowszechniać i ożywiać kulturę muzyczną,
wspierać wszelkie inicjatywy społeczne, których celem jest aktywizacja kulturalna
oraz intelektualna ludzi ze wszystkich grup wiekowych – bez względu na poglądy,
zainteresowania i pochodzenie. Poprzez nasze działania pragniemy umożliwiać
społeczności szeroko pojęty rozwój, budować zaangażowanie w życie społeczne,
odkrywać talenty – przez to wzmacniać poczucie własnej wartości i tworzyć
długoletnie relacje międzyludzkie oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 
Naszą dumą jest powołanie do życia międzypokoleniowego Chóru Cantiamo Tutto,
w którym każdy ma szansę na spełnianie marzeń o śpiewaniu i muzykowaniu.
Oprócz tego wspieramy działalność Chóru Con Grazia z Czastar oraz Chóru
Symfonia Śpiewaków utworzonego z myślą o umuzykalnionych mieszkańcach
Wrocławia powyżej pięćdziesiątego roku życia.  Wychodzimy z założenia, że
wspólne śpiewanie to możliwość odkrywania w sobie i w innych towarzyszach
wszystkiego co jest najpozytywniejsze. Śpiew w chóralnym wydaniu nadaje życiu
blasku i zachwyca, buduje wspólnotę –   a samych uczestników motywuje do
nieustannej pracy nad sobą.

POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY KULTURALNY KONESER

Muzyką ożywiamy społeczność
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Muzyk, pedagog, logistyk, a przede wszystkim charyzmatyczny dyrygent
znający klucz do serc pasjonatów muzyki i śpiewu. Absolwent edukacji
artystycznej w zakresie sztuki muzycznej,  specjalizacji dyrygentury
chóralnej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza. Dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru „Con Grazia”
z Czastar oraz wrocławskich chórów „Cantiamo Tutto” oraz "Symfonia
Śpiewaków". Bierze czynny udział w ogólnopolskich konferencjach,
seminariach poświęconych tematyce chóralistyki, wykonawstwa oraz
śpiewu. Na swoim koncie posiada wiele sukcesów oraz wyróżnień
zdobytych z prowadzonymi chórami podczas ogólnopolskich festiwali
chóralnych. Człowiek Roku 2017, w kategorii kultura w Powiecie
Wieruszowskim, Laureat III miejsca  podczas Uniwersyteckiego Forum
Dyrygentów w Lublinie i Ogólnopolskich Konfrontacji Chórmistrzów –
Forum Dyrygentów w Olsztynie.

Sebastian Sikora

PREZES ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ANIMATORÓW KULTURY
"KULTURALNY KONESER"

Anna Niemczynowska

WICEPREZES ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ANIMATORÓW KULTURY
"KULTURALNY KONESER"

Psycholog, trener TZA. Absolwentka psychologii klinicznej Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Jej powołaniem jest praca
dla ludzi, ponieważ wierzy, że człowiek żyjący w zgodzie z tym, co czuje
oraz czego naprawdę pragnie, zwiększa szansę na to, by czuć się
spełnionym. Od 2001r. jest aktywnie związana ze środowiskiem
organizacji pozarządowych jako animator środowiska lokalnego,
koordynator projektów społecznych i unijnych. Jej specjalizacja to
prowadzenie szkoleń umiejętności miękkich oraz treningów
interpersonalnych, zagadnień poświęconych między innymi
problematyce agresji i przemocy, motywowania do zmiany zachowania.
Pasjonuje się psychologią, muzyką, śpiewem i rysunkiem portretowym.

Absolwentka kulturoznawstwa, specjalności  kultura i wizerunek regionu
Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła także studia podyplomowe
zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu.Wierzy, że ludzie śpiewający życie kreują lepszy świat wokół
siebie, stąd promocja kultury chóralnej wpisana jest w jej życiową misję.
Zafascynowana muzyką i śpiewem wielogłosowym, z ogromną pasją  i
zaangażowaniem działa wielozadaniowo w obszarze promocji działań
kulturalnych wpisanych w statut Stowarzyszenia. Opiekun naszych
miejsc w mediach społecznościowych. Wspiera proces rekrutacji
chórzystów oraz organizację eventów. Miłośniczka muzyki, psychologii
kulturowej i długich spacerów.

WICEPREZES ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ANIMATORÓW KULTURY
"KULTURALNY KONESER"

Jolanta Podpieniak

POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY "KULTURALNY KONESER"
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DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY, INSTYTUCJI SAMORZĄDU

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.
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